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FORSKRIFTER 

FOR GODKJENNING H.V. AV RADIOGRAFAR FASTSATT VED KONGELIG 
RESuLliSJON AV 24. JUNI 1977 MED HJEMHEL I d l, 2 OG 9 r LOV AV 
14. JUNI 1974 NR. 47 OH GOOKJENN1NG N.V. AV HELSEPERSONELL. MED 
ENDRINGER AV 6. NOVEMBER 1980, 29. OKTOBER 1981 OC 4. JULI 1991 

* 1 «yrkestittel) 

Bare den son har Eitt offentlig qodkjenning i henhold til 
bestemneisene i disse forskrifter har rett til i kalle seg 
radiograf. 

i_2 (godkjenningsinstans) 

offentlig godkjenning gis og Kalles eventuelt tilbake av 
Sosialdepartementet eller den S O B departementet benyndiger. 

S 3 * (godkjente skoler) 

i < " hannen godkjent utdanning; 

Utdanning fra utenlandsk skole som Sosialdepartementet Cinner A 
kunne Likestille med norsk radiografutdanning godtas som 
grunnlag for godkjenning etter lovens i 2, i. ledd dersom 
s*rlige grunner ikke taler mot det. 

i b *** | vi lit Jr for godkjenning) 

For i ti offentlig godkjenning som radiograf mi følgende vilkir 
vÆte innfridd: 

a. Godtgjøre i ha fullfort utdanning og bestått eventuell 
avgangseksamen ved høyskole i Norge, eller tilsvarende 
utenlandsk utdanning i henhold til S 4. Kandidater son søker 
etter i 4 mi beherske det norske sprik. 

b. Godtgjøre i oppfylle kravene til godkjenning i henhold til 
overenskomst mellom Norge, Danmark, Finnland og Sverige om 
godkjenning av visse yrkesgrupper som virker innen helse- og 
vetenn*rvesenet. 

Godkjenning gitt etter 1. ledd pkt. b 11 lbakefcalles dersom 
godkjenningen blir kalt tilbake i det land sow oppnimeliy ga 
den. 

j 6 (midlertidig godkjenning) 

Dersom særlige rorhold ikke foreligger, gis godkjenning til 
søker rra land utenfor Skandinavia og med utdanning fra 
utenlandsk skole, jfr. forskriftenes S 4 b, midlertidig og for 
&n periode pi inntil 2 ir før varig godkjenning eventuelt blir 
gitt. Den midlertidige godkjenning kan gis pi s*rlige vilkir. 

noter • Oppnevet av Sosialdepartementet 4. juli 1991 
** Endret <iv Sosialdepartemenet 4. juli 1991 
•*• Sist endret av Sosialdepartemenet 4. juli 1991 

tndr uigene av 4. juli 1991 tridte ; Kraft straks. 
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i 7 * (overganqsbeste—eiser) 

Of fen t l i g godkjenning soa radiograf kan også g i » søker SOM pi 
annen n i t e godtgjør i ha den nødvendige kyndighet, j f r . dog 
forskr i f t enes I 8, 2. Ledd. Godkjenning kan g i s • i d l e r t i d i g og 
pi sau l ige v i lkår . 

Ved vurdering av søknaden skal det b l . a . l egges vekt pi 
fø lgende: 

a. Alnenutdanninq 
b. Vrkesrettet utdanning 
c. Relevant tilleggsutdanning 
d. Praksis fra relevant arbeid 
e. Tjenesteforhold pi tidspunktet for forskriftenes 

ikrafttreden 

S 8 (tidsfristen 

Deo som før disse forskrifters ikrafttreden har fullført 
utdanning oq bestått eventuell avgangseksanen ved skoler/ kurs 
nevnt i forskriftenes f 3 og 4a, har rett til uten serskilt 
godkjenning i bruke tittelen radiograf inntil søknaden er 
behandlet av godkjenningsinstansen, dog ikke ut over 2 ir etter 
disse forskrifters ikrafttreden. 

i 9 ** |unntaksbestem»else) 

Sosialdepartementet kan i det enkelte tilfelle, nir scrlige 
grunner foreliqget, gjøre unn tan. fra bestemmelsent* i disse 
forskrifter. 

5 10 (delegasjon! 

Sosialdeparcemenet kan foreta endringer i disse forskrifter. 

i 11 (ikrafttreden) 

Disse forskrifter trer i kraft 1. august 1977. 

noter * Annet ledd opphevet av Sosialdepartementet 6. november 
1930 med virkninq fra IS. juli 1980 

*» Annet.punktum opphevet av Sosialdepartementet 6. 
november 1980 med virkning fra 18. juli 1980 


